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  208-والنور الھدى سلسلة

  

  - : الشريط محتويات

  ) 00:00:39(  ؟ الس#م إلقاء آداب ھي ما - 1

  ) 00:04:40(  ؟ البدع أھل على والرد ؟ حسنة سنة ا,س#م في سن من حديث مفھوم ھو ما - 2

  ) 00:30:30(  ؟. قائمة المتخلف سترة تبقى ھل ا,مام سلم وإذا ؟ منھا يقترب أن قلي#ً  بعيدة سترة وجد إذا للمصلي ھل - 3

  ) 00:31:01(  ؟ صحيح)  خلفه لمن سترة ا,مام سترة(  حديث ھل - 4

  ) 00:42:50. (  العقيقة أحكام عن الشيخ من مفصل وك#م ؟ العقيقة لعمل اJستدانة حكم ما - 5

 ) 00:56:54(  ؟.والده عنه يعق لم من نفسه عن يعق ھل - 6

   �� �� ��  

  

  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  

حنمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده اهللا فال  ... :الشيخ 

له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله  مضل له ، ومن يضلل فال هادي له ، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك

يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي ((  ))يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا حق تقاته وال تموتن إال وأنتم مسلمون (( 

خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجاال  كثيرا ونساء واتقوا اهللا الذي تساءلون به 

يا أيها الذي آمنوا اتقوا اهللا وقولوا قوال سديدا يصلح لكم أعمالكم ((  ))رقيبا واألرحام إن اهللا كان عليكم 

، أما بعد فإن خري اهلدى هدى حممد  ))ويغفر لكم ذنوبكم ، ومن يطع اهللا ورسوله فقد فاز فوزا عظيما 

النار ، أريد أن  صلى اهللا عليه وسلم ، وشر األمور حمدثاا وكل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة ، وكل ضاللة يف

أذكر بأدب إسالمي ، وتعليم من تعاليم الرسول الكرمي صلى اهللا عليه وسلم ، وهو من التعاليم اليت جيهلها كثريا 

من الناس ، وقل من ينبه عليها من اخلواص ،فإين أالحظ يف كثري من األحيان ، يكون القادم شخصا فيستقبله 

، وهذا خالف التعليم الذي أشرت إليه آنفا ، كما أن األمر أحيانا يكون يف  املستقبلون له يف مبادرة إياه بالسالم

صورة أخرى خمالفة هلذا التعليم وهو يتقدم رجل إىل راكب بالسيارة ليسلم عليه فيبادره الراكب بالسالم ، هذا 

والصغير على يسلم الماشي على القاعد والقليل على الكثير ، ( أيضا خلف ألن الرسول عليه السالم يقول 



، هذا أدب جيب أن نرعاه فنحن مثال قادمون إىل هنا ، حنن علينا أن نلقي السالم وعلى املستقبلني أن  )الكبير 

يستقبلونا مع السالم ، أي مع رد السالم ، هذا تنظيم من الرسول الكرمي ، لكيف يكون إلقاء السالم ، من 

  .القليل على الكثري ومن املاشي على القاعد القليل على الكثري ومن الصغري على الكبري ومن 

  

بذلك من أجر ال يكاد حيصى ، املستنبط  ...هذه أمور يف احلقيقة جيب أن نتنبه هلا وأن حني العمل ا  :الشيخ 

من سن في اإلسالم سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ( من قوله عليه السالم 

وذا املناسبة والشيء بالشيء يذكر ، كما يقال ال بد من إلفات النظر إىل املعىن  )م شيئا ينقص من أجوره

 -الصحيح هلذا احلديث الصحيح ، من سن يف اإلسالم سنة حسنة ألن كثريا من الناس يسيئون فهمه مث يبنون 

ار يبنون على الفهم على هذا الفهم السيء اخلاطئ عاليل وقصورا ، هي على شفا جرف ه - وعليكم السالم 

السيء واخلاطئ أو اخلطأ على األقل هلذا احلديث بابا من االبتداع يف الدين ال سبيل هلم إىل غلقه إال ببنذ الفهم 

بقوهلم من  )من سن في اإلسالم سنة حسنة ( السيء هلذا احلديث ، حيث أم يفسرون قوله عليه السالم 

طلقون ، فيحسنون املئات بل األلوف من البدع ، ظنا منهم أا من ابتدع يف اإلسالم بدعة حسنة ومن هنا ين

البدع احلسنة ، اليت أرادها الرسول الكرمي عليه أفضل الصالة وأمت التسليم ذا احلديث الصحيح وليس األمر  

هم كذلك وإذا كان األمر كما يقال ، وبضدها تتبني األشياء ، فما هو ضد هذا الفهم اخلاطئ أال وهو تفسري 

، أي من ابتدع يف اإلسالم بدعة حسنة ، هذا خطأ ،  )من سن في اإلسالم سنة حسنة ( بقوله عليه السالم 

فما هو الصواب الذي نرد به هذا اخلطأ ونرد ما بين عليه من تفريعات يف املئات من البدع ، بل األلوف كما قلنا 

  آنفا ، اجلواب من سن لغة أي فتح طريقا ال أكثر 

  السالم عليكم  :السائل 

وعليكم السالم ورمحة اهللا ، من سن يف اإلسالم سنة حسنة ، أي فتح طريقا يف اإلسالم أي يف الدين  :الشيخ 

أي يف العبادة ، تؤدي إىل سنة حسنة ، من سن يف اإلسالم سنة حسنة ، أي فتح طريقا إىل سنة حسنة وهذا 

شروعة من قدمي جاء ا الرسول عليه السالم ، الذي نزل معناه أن هذه السنة مل حتدث من جديد ، وإمنا هي م

، يقول  ))اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم اإلسالم دينا (( عليه القرآن الكرمي 

من ابتدع يف اإلسالم بدعة يراها حسنة ، فقد زعم أن حممدا صلى اهللا " اإلمام مالك أمام دار اهلجرة رمحه اهللا 

وآله وسلم خان الرسالة ، فقد زعم ان حممدا صلى اهللا عليه وآله وسلم خان الرسالة اقرأوا قول اهللا تبارك  عليه

، قال مالك  " ))اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم اإلسالم دينا (( وتعاىل 



فما مل يكن  - ي يوم نزول هذه اآلية اليومأ - فما مل يكن يومئذ دينا ، " : تعليقا على هذه اآلية وكالمه السابق 

من سن ( ، إذن قوله عليه السالم  "يومئذ دينا ال يكون اليوم دينا وال يصلح آخر هذه األمة إال مبا صلح أوهلا 

ال يعين سنة استحسنها الناس على اختالف مذاهبهم ومشارم وغايام وأهوائهم  )في اإلسالم سنة حسنة 

 -وعليكم السالم - ا سنة معروفة حسنها يف اإلسالم وعلى العكس من ذلك يف متام احلديث إىل آخره ، ال وإمن

ومن سن في اإلسالم سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أوزارهم ( 

قفان متباينان من السنة ، ما هو السبيل ملعرفة السنة احلسنة ومعرفة السنة السيئة حىت يكون للمسلم مو  )شيئا 

احلسنة ومن السنة السيئة ، املوقف الالئق بالنسبة للسنة احلسنة أن يفتح طريقا أغلقه الناس أمامها ، فال يكاد 

أكثر الناس يصلون إليها ، بسبب أو أكثر وأكرب سبب هو اجلهل باإلسالم فالناس ال يكادون يعرفون من 

اين بالنسبة للسنة السيئة يغلقه امام الناس الذين يتهافتون على الوقوع افت اإلسالم إال امسه ، وكذلك املوقف الث

الفراش على النار يف السنة السيئة ما هو السبيل ملعرفة السنة احلسنة ، والسنة السيئة ؟ أهو عقولنا أهو أهواؤنا 

اليوم أكملت (( لعاملني ، أهو عاداتنا ؟ ال ليس شيئا من ذلك ، إمنا هو اإلسالم الذي مسعتم آنفا قول رب ا

ما ( مث أوضح نبينا صلوات اهللا وسالمة عليه ، ذلك بأحاديث كثري منها ، قوله عليه السالم ،  ))لكم دينكم 

تركت شيئا يقربكم إلى اهللا ، إال وأمرتكم به ، وما تركت شيئا يبعدكم عن اهللا ويقربكم إلى النار إال 

سن ، وهذا هو الطريق السيء فليس لنا أي تفكري وأي اجتهاد وأي ، إذا ذاك هو الطريق احل)ونهيتكم عنه 

استنباط ملعرفة الطريق احلسن ، من الطريق السيء ليس لنا فقط إال أن ننطلق إىل السنة احلسنة وننصرف عن 

السنة السيئة فاستدالل أولئك الناس ذا احلديث على استحسان البدع ، أبعد ما يكون عن الصواب ويؤكد 

  لكم أمورا كثرية من أمهها أن تعرفوا سبب ورود هذا احلديث ألن علماء التفسري رمحهم اهللا  ذلك

  السالم عليكم  :السائل 

وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته علماء التفسري يقولون إذا عرف سبب نزول اآلية عرف نصف معناها  :الشيخ 

، اقتباسا من هذه اجلملة التفسريية أقول إذا عرف سبب ورود ، والنصف اآلخر يفهم من اللغة العربية وأساليبها 

احلديث ، عرف نصف معناه والباقي يفهم من اللغة ما سبب ورود هذا احلديث ، بأي مناسبة قال عليه السالم 

أقال ذلك يف سنة كما فسرناها معروفة يف اإلسالم مشروعة يف القرآن ويف  )من سن في اإلسالم سنة حسنة ( 

الرسول عليه السالم أم قال ذلك يف رأي يف عمل ابتدعه إنسان من عند نفسه دون إذن من ربه أو نبيه  أحاديث

، ليس هذا وإمنا هو األمر األول وهو كما جاء يف صحيح مسلم من  )من سن في اإلسالم سنة حسنة ( فقال 

صلى اهللا عليه وسلم فجاءه أعراب  كنا جلوسا مع النيب ( حديث جرير بن عبد اهللا البجلي ، رضي اهللا عنه قال 



  جمتايب النمار متقلدي السيوف 

  السالم عليكم  :السائل 

وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته روى االمام مسلم يف صحيحه من حديث جرير بن عبد اهللا البجلي  :الشيخ 

يب النمار متقلدي السيوف  كنا جلوسا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم فجاءه أعراب  جمتا( رضي اهللا عنه قال 

أي تغريت مالمح ) عامتهم من مضر ، بل كلهم من مضر فلما رآهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم متعر وجهه 

وجهه عليه السالم شفقة وحزنا على هؤالء األقوام األعراب لشدة فقرهم الدال عليه حاهلم ولباسهم ، جمتايب 

ل البطانية ، من فقرهم فاحتني بوسط البطانية دائرة طاقة ومنزليها على النمار ، النمار مجع منرة وهو ثوب مث

ساقهم هذه هي العباءة تبع هلم ، هذا من فقرهم   فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا رآهم يف هذه احلالة ، 

فقوا مما رزقناكم من يا أيها الذين آمنوا أن(( خيطب يف الصحابة وكان مما خطبهم به قوله عليه الصالة والسالم 

مث قال  ))قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لوال أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين 

، تصدق فعل ماض املقصود به ليتصدق ) تصدق رجل بدرمهه بديناره بصاع بره وبصاع شعريه  ( عليه السالم 

يه وسلم أن يتم خطبته ، حىت قام رجل من اجلالسني ، أحدكم مبا تيسر له ، فما كاد رسول اهللا صلى اهللا عل

ينطلق ليعود وهو حيمل يف طرف ثوبه ما تيسر له من طعام أو دراهم ويضعها أمام الرسول عليه الصالة والسالم 

فلما رأى أصحابه اآلخرون ، ما فعل صاحبهم هذا قام كل منهم ليعود أيضا مبا تيسر له من طعام ودراهم 

فاجتمع أمام النيب صلى اهللا عليه وسلم أكوام  " : هذه أمام الرسول عليه السالم قال جرير  ودنانري ومجعت

طبعا املقصود باجلبال يعين أكوام ضخمة فلما رأى ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لل  "كأمثال اجلبال 

هؤالء تطورت متاما حينما رأى  وجهه كأنه مذهبة ، يعين أسارير وجهه األوىل اليت دلت على حزنه وأسفه ، على

أصحابه عليه السالم ، يستجيبون خلطبته ولدعوته إياهم على أن يتصدقوا على إخوام فصار وجهه يقول جرير 

ما هي املذهبة ؟ هي الفضة املطلية بالذهب أي يتألأل وجهه عليه   "كأنه مذهبة " : ، وهو العريب الفصيح 

وحبورا ، بتجمع هذه الصدقات من أصحابه عليه السالم هنا قال صلى اهللا عليه السالم ، حتول نورا فرحا وسرورا 

من سن يف اإلسالم سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل ا إىل يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم ( وسلم 

صدقني من ، أي أن ذاك الرجل األول كتب اهللا له أجر صدقته قلت أو كثرت مث كتب اهللا له أجر املت) شيئا 

بعده ألنه هو الذي فتح هلم هذه الطريق ، طريق اإلتيان بالصدقة ، اآلن نقول هلؤالء الذين يفسرون احلديث 

بذاك التفسري اخلاطئ من ابتدع أين البدعة يف هذه احلادثة ؟ ال يوجد هنا إال الصدقة ، والصدقة كانت من قبل 

مشروعة حينما تال الرسول عليه السالم اآلية  مشروعة ولو مل تكن من قبل مشروعة فقد صارت آنئذ 



وهي كانت من قبل معروفة إذن من اخلطأ  ...هذا لو فهم من اآلية نزلت  ))أنفقوا مما رزقناكم (( السابقة 

الفاحش أن نفسر قول الرسول عليه السالم ، مبا يتناىف مع السياق والسباق ، فالسباق أن الناس تصدقوا بعد أن 

ليه السالم على الصدقة ، وتبعوا الرجل األول ، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم حضا لغريه ، حضهم الرسول ع

من سن يف ( على أن يكون أسوة لغريه يف فتح الطريق إىل ما هو مشروع مسنون يف الشريعة كهذه الصدقة ، 

مثلي أنا وأنا الرجل األعجمي وأنا حينما أتطرق ملثل هذا املوضوع أقول  يستحي ) اإلسالم سنة حسنة إىل آخره 

من سن يف اإلسالم ( األلباين ، لو أن هناك مثل هذه املناسبة ، مناسبة الصدقة واإلتيان بأمر مشروع ، فأقول 

، مبعين من ابتدع يف اإلسالم بدعة حسنة ، أعري أنا مع أين أعجمي وألباين ، لكن عندي قليل )سنة حسنة 

ما إذا قلت يف مناسبة صدقة مشروعة من ابتدع يف اإلسالم بدعة حسنة ، سيقال يل معرفة باللغة العربية ، أعري في

أين البدعة اليت تطبق قولك هذا على هذه إذا فسر من سن يف اإلسالم ، مبعىن من ابتدع عار على مثلنا وحنن 

صليني يف األعاجم ، أن نفسر مثل هذا التفسري العجيب الغريب فكيف يصدر مثله من العرب األقحاح األ

( العربية ، ال عجب يف ذلك ألن األهواء تعمل عملها يف الناس شر من اجلهل الذي جيهل اللغة العربية ، فإذن 

يعين سنة مشروعة كان الطريق إليها مغلقا مهمال ال ينتبه الناس هلذه السنة فقام ) من سن يف اإلسالم سنة حسنة 

س البدعة اليت مل تكن معروفة من قبل ، وسنها هو من عند نفسه رجل ودعا الناس إىل هذه السنة املشروعة ، لي

( وهذا احلديث يشبه متاما يشبه حديثا آخر ، ال حيتمل مطلقا مثل هذا التأويل اخلاطئ ، وهو قوله عليه السالم 

،  كان له أجره( ما قال هنا سنة ، وال ميكن تفسري اهلدي هذا بالبدعة إطالقا بأي وجه ) من دعا إىل هدى 

بنفس معىن احلديث السابق هذا وال نريد أن نطيل عليكم ألين أرى صاحب ) وأجر من عمل به إىل يوم القيامة 

الدار قائما ، لكن البد من ختم البحث هذا ولو مبالحظة أخرية ، وهي يف احلقيقة نستطيع أن نقول أا 

ا نقصد حتقيق أثر ثابت عن علي بن أيب طالب مالحظة جدلية ، مبعىن ال نقصد اجلدل واملراء ، املنهي عنه وإمن

، أنا يف كثري من  "كلموا الناس على قدر عقوهلم ، أتريدون أن يكذب اهللا ورسوله " يف صحيح البخاري قال 

األحيان افرتض أن هذا اإلنسان ما اقتنع ذا الكالم السابق إطالقا ، فال بد أن أتنزل معه ولنقول له أنت ما 

السنة هي السنة املشروعة أصالة وابتداء ، نفرتض أن املقصود ا البدعة لكن حنن متفقون مجيعا  اقتنعت بأن هذا

أن البدعة اليت يعنيها احلديث بزعمك هنا موصوفة بأا بدعة حسنة ، وهناك بأا بدعة سيئة ، فما هو السبيل 

ذن رجعنا إىل الشرع سواء بالطريق األول لتمييز البدعة احلسنة من البدعة السيئة ؟ إن قلت السبيل هو الشرع إ

يعين شريعة مشروعة من قبل ، أو باملعىن الذي أنت تريد ، ) من سن يف اإلسالم سنة ( الذي حنن نؤمن به ، 

يعين أمر لعبادة أحدثناها ، لكن ال يسعك إال أن تثبت لنا من الشرع ، أن هذه البدعة اليت تريد أن تتعبد اهللا ا 



إذن احلسن والقبح إمنا مصدره الشرع ، فإذا جئتنا بدليل من الشرع على حسن هذه البدعة ، حنن ، هي حسنة ، 

قلنا حيهال وأهال وسهال وحينئذ ال نكون قد أحدثنا شيئا يف اإلسالم ، إمنا أيضا نكون أتبعنا الشرع ، الذي به 

اجلهلة يقال له ال تفعل يا أخي ،  استدللنا على حسن هذا األمر احلادث وإن قال ال كما يقولون لألسف بعض

نقول هذه ما كانت زمن الرسول هذه بدعة ، يقول ما فيها يا أخي معناه أن هذا حطم عقله ، حينئذ ننبهه بأنه 

خرج من صف أهل السنة واجلماعة ، وأدخل نفسه يف صف فرقة من فرق الضاللة أال وهي املعتزلة ، أولئك 

ماء بالتحسني والتقبيح العقليني ، املعتزلة يقولون هذا حسن عقال ، فجاء الشرع الذين يقولون مبا يعرف عند العل

مع العقل ، وهذا قبيح عقال فجاء الشرع مع العقل، ليس الشرع هو الذي حيسن ويقبح عند املعتزلة ، أما أهل 

العقل السليم يف  السنة واجلماعة ، فهم يقولون ما حسنه الشارع فهو حسن وما قبحه الشارع فهو قبيح ، لكن 

كثري من األحيان ، يفهم حسن ما حسنه الشرع وقبح ما قبحه الشرع ، لكن هذا ليس باألمر املطرد وهنا ال بد 

، وذا القدر كفاية ، تعليقا على هذا احلديث  ))ويسلموا تسليما (( من االستسالم للشرع كما قال عز وجل 

  .ديث يف حتسني بدعهم ، واحلمد هللا رب العاملني وبيان أن ال مستند ، ألهل البدع على هذا احل

  جزاك اهللا خريا :السائل 

وهي سنة إحياء العقيقة ، أريد أن أتكلم بكلمة ) من سن يف اإلسالم سنة حسنة ( قول الرسول السابق  :الشيخ 

إنه إذا كان حول العقيقة ، ألا فهمت فيما يبدو خطأ من بعض جوانبها ، ولريثما جيتمع اجلمع ، فال بأس 

فنجيب عليها باختصار ، مث نشرع إن شاء اهللا يف إلقاء كلمة ولو  ...هناك عند بعض إخواننا احلاضرين اآلن 

  تفضل . موجزة حول بعض األحكام املتعلقة بالعقيقة 

  

إلمام سرتة اإلمام سرتة للمأموم ، إذا انصرف ا( شيخنا بالنسبة حلديث الرسول عليه الصالة والسالم  :السائل 

من الصالة ، فهل تبقى السرتة قائمة أوال ، ثانيا إذا انصرف اإلمام هل جيوز له أن يتخذ سرتة إذا كانت مثال 

  بعيدة عنه مسافة عشرة أمتار أو مخسة عشر مرتا أن يسري حنو تلك السرتة ؟

  اجلواب  :الشيخ 

  احلمد هللا :السائل 

  يرمحك اهللا :الشيخ 

  لح بالكم ليهديكم اهللا ويص :السائل 

  



سرتة املؤمن من ايه ؟ ( قبل ذلك البد من التنبيه إىل أن اجلملة املأثورة باللفظ الذي جاء بسؤال السائل  :الشيخ 

هذا جاء حديثا نبويا ، ولكنه ال يصح من حيث إسناده وإن كان صحيحا متنه ، ) سرتة اإلمام سرتة للمصلني 

األولني ، مث من تالهم ، بعد هذا التوضيح وهذا التحرير هلذه اجلملة ألن معىن املنت مما جرى عليه عمل املسلمني 

، أدخل اآلن يف صلب اإلجابة فأقول إذا كان املقتدي مسبوقا بركعة أو أكثر فلما سلم اإلمام وقد كان هو فعال 

ي عرب عنه سرتة له قام هو ليتم وليقضي ما سبق به من الركعات ، فهنا نقول ال يزال هو آخذا ذلك احلكم الذ

بأن سرتة اإلمام سرتة ملن خلقه ، هذا فيما يتعلق به كمقتد ، ولكن لكي يتعمد أحد باملرور بني يديه من الغافلني 

  وخاصة كما يقع يف املسجد املكي مث يف املسجد املدين ، فيحسن هنا

  السالم عليكم :السائل 

خذ سرتة من جديد ألن تلك السرتة هي حكمية وعليكم السالم ، اجتهادا واستنباطا وليس نصا أن يت :الشيخ 

وهي غري مرئية ، بالنسبة ملن قد يتعرضون لقطع صالته ، فمن أجل أن ال يتعرض أحد لقطع صالته البد من 

وضع واختاذ سرتة مادية ، مشاهدة ملموسة هنا البد من التفصيل ، إذا كانت السرتة بعيدة عنه على النحو الذي 

يث يتطلب منه العمل الكثري هنا نقول اكتفي بأن تصلي حيث أنت ، أما إذا كان بإمكانه ذكر السائل آنفا ، حب

أن يتخذ سرتة من قريب ولو سلك إليها خبطوات فال بأس من ذلك ، هذا البحث كله ، استنباط واجتهاد يقبل 

تتطلب منه مشيا كثريا  املناقشة ، ويقبل املخالفة ولكن الذي نراه هكذا بإجياز إذا كانت السرتة بعيدة عنه ،

فيصلي حيث هو ، وإذا كان بإمكانه أن يتخذ سرتة قريبة منه ، فيمشي إليها خبطوات والفارق بني هذا وذاك أي 

بني هذا الذي نراه من اخلطوات وتلك اليت نراها من اخلطوات الكثرية هو ، أنه إذا رئي وهو ميشي قيل هذا ال 

حكمه أنه ال ينبغي أن يفعل ، وإذا كانت خطوات قليلة ، فليفعل ذلك  يصلي ، فإذا كانت خطوات كثرية يكون

، يف سبيل حتقيق تلك املصلحة هي دفع املفسدة اليت قد يتعرض ذلك املصلي هذا جوايب عن ذاك السؤال اآلن 

  .أعود أللفت النظر إىل مسألة تتعلق بالعقيقة 

  تكملة السؤال يا شيخ :السائل 

  تفضل :الشيخ 

  .هل تبطل الصالة إذا مشى خطوات كثرية  :السائل 

أنا قلت آنفا اخلطوات الكثرية ملاذا حنن أوصينا بتجنبها ، ألنه عمل كثري وقد اختلف العلماء اختالفا   :الشيخ 

كثريا يف العمل الذي يبطل الصالة ، فمن قائل إن ثالث حركات تبطل الصالة ، ومن قائل إن ذلك ال ميكن 

ا التحديد بنوعية العمل ، فإذا كان العمل الذي يأيت به املصلي يشعر الرائي والناظر إليه ، حتديده حبركات ، وإمن



بأنه ليس يف صالة فهذا العمل هو الذي يبطل الصالة ، وما دون ذلك فال ، أذكر أن بعضهم ضرب مثال طريفا 

مل الكثري قال لو رئي أحد وهو ومجيال ونادر الوقوع بالنسبة للمصلي ، لكن املقصود فيه جتلية املسألة ، الع

يصلي وخييط زرا أو فتق يف ثوب أو ما شابه ذلك ، الذي يراه ماذا يقول فيه ؟ هو يف صالة ؟ ما يقول يف صالة 

، إذن هذا النوع من العمل يبطل الصالة ، وأنا اآلن أضرب مثاال يف صلب املثال السابق وهي اخلطوات ، إذا 

سبوقا كما جاء يف السؤال واجلواب ، ميشي املشية العسكرية ، أنا هكذا أمثل اآلن ، رأينا إنسانا كان يف صالة وم

من يقول إن هذا يصلي ؟ ال أحد إذن هذا عمل يبطل صالته ، ننزل قليال من هذه الصورة إىل صورة أبعد عنها 

عنها ال تبطل الصالة ، ميكن أن تكون من املتشاات يعين ميكن أن يقال عنها تبطل الصالة ، وميكن أن يقال 

ميشي هو ليس املشية العسكرية النظامية لكن ميشي بسرعة من الذي يقول إن هذا يف صالة ، وهكذا تتعدد 

األمثلة وتتعدد الصور ، حينما نأيت إىل صورة من املشي خيرج عن أن يقال فيه إنه ليس يف صالة فهذا يقال جبواز 

اليت أشرنا إليها هذا تقريبا توضيح ما سألت عنه لكن اآلن خيطر يف هذا املشي ، يف سبيل حتقيق تلك املصلحة 

البال شيء وهو ، أن املسلم جيب أن يكون ليس فقط فقيها  وهذا ال بد منه بل جيب أن يكون أيضا حكيما يف 

وأن  دعوته ويف فقهه اقتداء منه بنبيه صلوات اهللا وسالمه عليه حيث قال لعائشة حينما أرادت أن تدخل الكعبة

هلا صلي يف احلجر ، فإنه من الكعبة ( تصلي فيه ركعتني اقتداء بنبيها وبزوجها حممد صلى اهللا عليه وسلم فقال 

ولو أن قومك حديثوا عهد بالشرك ، هلدمت الكعبة ولبنيتها على أساس إبراهيم عليه السالم ، وجلعلت هلا بابني 

واحد عايل ال يدخل إىل الكعبة منه ، إال من ال يليق أن  ، ليس بابان عاليان كما هو اليوم باب) مع األرض 

  ) .وجلعلت بابني مع األرض ، بابا يدخلون منه وبابا خيرجون منه ( يدخل فيه ، اليوم أقول ، قال عليه السالم 

  تنظيم سري :السائل 

  نعم :الشيخ 

  تنظيم سري :السائل 

يئا من ذلك ملاذا ؟ خشي املفسدة اليت قد تتسبب من تنظيم سري ما شاء اهللا لكن الرسول ما فعل ش :الشيخ 

وراء هذا التجديد ، وهذا اإلصالح حنن اآلن كدعاة التباع السلف الصاحل ، الذين كانوا على الكتاب والسنة 

ادع إلى سبيل ربك (( حنن دعاة إصالح ، فينبغي أن جنمع يف دعوتنا بني العلم واألسلوب احلسن يف الدعوة ، 

، هذه توطئة ألقول إذا كان املسبوق يف مسجد طرق ))لموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن بالحكمة وا

أمساع أهله البدعة والسنة وقال عليه السالم وإىل آخره وليسوا مذهبيني ال يعرفون هذه احلقائق النبوية ، فتقدم 

يوهم الناس أنه هذا ال يصلي ،  ومشى مشيئا طويال ، لكن ليس ذاك املشي األول والثاين أو الثالث ، الذي



فليفعل أما إذا كان يف مسجد ال يعرفون شيئا من السنة ويعرفون ثالث خطوات تبطل الصالة ، بال شك إذا هو 

مشى ثالث خطوات سيثور الناس عليه وستقع مشكلة كان هو يف غىن عن إثارا فحينئذ ال يثريها ذا 

 عليه وسلم يف تركه الكعبة على بنيان اجلاهلية خشية أن يقع هناك اإلصالح لصالته ، اقتداء بنبيه صلى اهللا

يا عائشة لوال أن قومك حديث عهد بالشرك هلدمت الكعبة ، ولبنيتها على أساس إبراهيم ( مفسدة يف قومه 

  ) .عليه السالم 

  ؟.. يعين إذا مشى املصلي ال تبطل صالته ولكن  :السائل 

  م ؟ال ، ال نطلق هذا الكال :الشيخ 

  .مع تفسري آخر مجلة  :السائل 

  .معليش إذا قيدها ال نطلق هذا الكالم ، بالقيد السابق نعم ال يفسد الصالة  :الشيخ 

  ؟  ...جزاك اهللا خريا مسلم له جار  :السائل 

  

ال أريد أن ألقي الكلمة حول العقيقة حنمد اهللا عز وجل أن وفق كثريا من املسلمني وخباصة منهم  :الشيخ 

لشباب ، إىل إحياء كثري من السنن اليت كان أماا الشيوخ قبل غريهم ، وأنا أعرف يف الشام أن هذه السنة  ا

كانت نسيا منسيا وعلى العكس من ذلك ، كانوا يذحبون الذبائح مبناسبة قد تكون مشروعة وقد تكون غري 

مولودا ذكرا كان أو أنثى أن يقوم بواجب مشروعة أما هذه املناسبة مناسبة أن يكون اهللا عز وجل قد رزق مسلما 

الذبح ، شكرا هللا ، فهذا ما كنا نسمع له حسيسا ، لكن اآلن واحلمد هللا هذه السنة تكاد تصبح كسنة األضحية 

، من حيث إن مجاهري الناس عرفوها ، ولو فقها وعلما ، ولو أن كثريين منهم بعد ، ال يزالون بعيدين عن 

هللا أن هذه السنة أحييت يف البالد الشامية وأعين ا ما هو أكثر بطبيعة احلال من سوريا تطبيقها عمال ، فنحمد ا

واألردن ، ألا كلها من بالد الشام ولكن أخذت هذه السنة وأقول هذا الواجب بصورة عامة حيتاج األمر إىل 

، كأم يستلزمون من العق شيء من التفصيل فقد شعرت بأن كثريا من اإلخوان الذين تبنوا إحياء هذا احلكم 

الذي هو الذبح ذه املناسبة أنه ال بد من دعوة الناس إليها ، هذه الدعوة أنه ال بد من دعوة الناس هذا ال أصل 

له يف السنة ،و أنا أريد أن أذكر ذا أوال بيانا للحكم الشرعي ، وثانيا ألنين ملست أن كثريا من الناس الذين ال 

وال متوسطي احلال ، بل وقد يستدين ليقوم ذا الواجب ، ومع ذلك فال بد من أن يعمل  نعتربهم أغنياء بل

دعوة حوهلا وفعال منذ أيام قريبة أنا نصحت أحدهم ، صفته هذه الصفة ، قلت يا أخي اذبح وال تدع أحدا ، 

آخره ، فأنت أحق  وأنت أحق أن تأكل من هذه العقيقة أنت وأهلك وأنت رجل فقري وال تعمل اآلن ، و و إىل



ا إن كنت مل تدع بعد أنا أنصحك ذا ، أما إن كنت دعوت الناس وال سبيل لك إىل االعتذار فقد سبق 

السيف العدل ، لكن ثاين مرة إن كنت موسعا فأنت حر ،إن شئت أن تأكلها كلها هذه العقيقة ، إن شئت أن 

ثالثة وإن شئت تصدقت ا كلها وإن شئت مجعت تأكلها أنت وأهلك كلها على مضي أسبوع أو أسبوعني أو 

بني األكل والصدقة ، وإن شئت دعوت الناس أغنياء وفقراء ،  وخري الدعوة اليت يدعى إليها الفقراء  الشاهد أنه 

ال شيء يف الشرع ، يلزم القائم ذا احلكم بأن يفعل شيئا معينا ، سوى إراقة الدم، فهذا الذي أنا أردت أن أنبه 

أن كل من يذبح مبناسبة املولود فله اخلرية ويفعل فيها ما يشاء أن كان اهللا قد وسع عليه فليوسع على الناس  عليه

، وال ) ابدأ بنفسك مث مبن تعول ( فقراء وأصدقاء وحنو ذلك ، وإن كان مقرتا عليه ، فهنا نقول كما قال الرسول 

اس ، بعض هؤالء الذين يدعون الناس إىل العقيقة ، أنه بد أيضا من التذكري بأمر قد يكون حباجة إليه بعض الن

جيب أن يكون قصد الداعي خالصا لوجه اهللا تعاىل عز وجل ، ال يبتغي من وراء ذلك شهرة ، وال ظهورا وال 

مسعة ، وقدميا قال بعضهم حب الظهور يقطع الظهور وإمنا يكون ذلك هللا عز وجل ، أن يقصد بذلك الطعام 

صد بذلك إطعام األصدقاء أن يقصد بذلك عقد جملس علم ، كما فعل األخ الداعي هنا ، الفقراء ، أن يق

وغريهم كثريون واحلمد هللا ، أن يكون هذا وذاك كله القصد ابتغاء مرضاة اهللا تبارك وتعاىل ، هذه ذكرى والذكرى 

  .تنفع املؤمنني 

  . ... :السائل 

  وسهال نسمع  األذان وعليكم السالم أهال  ... :الشيخ 

  تفضلوا معنا  :السائل 

  بارك اهللا فيك شكر اهللا لك جزاك اهللا خريا نسمع األذان يا مجاعة هنا  :الشيخ 

  نسمع  ... :السائل 

  نعم تفضل  :الشيخ 

بالنسبة للعقيقة من حيث االستدانة هلا من حيث جتزئة العقيقة ، ومن حيث القضاء عن نفس الرجل مل  :السائل 

  عن أوالده ؟ يعق عن نفسه وال

األحكام كثرية ، بالنسبة لالستدانة هلا ، هذا سؤال يرد علينا كثريا احلقيقة أن هذه املسألة ختتلف  :الشيخ 

باختالف املستدين ، إن كان الذي يريد أن يعق وال جيد مثن العقيقة ويريد أن يستدين ، فهو الذي يعرف هل 

اآلن شخصني اثنني فقريين ، ورزقا ما جيب عليهما العقيقة ، جيب عليه أن يستدين أم ال ، كيف ؟ حنن نفرتض 

أحدمها فقري ويعلم من حاله ومن كسبه ومن عمله أنه إذا استدان مثن العقيقة أنه ال يستطيع الوفاء به ، نقول له 



ليس فقط ال جيب عليك ، أن تستدين بل ال جيوز لك أن تستدين ، ألنك يف هذه احلالة ستقرتض وأنت تعلم 

نك عاجز عن الوفاء فتقع يف أكل أموال الناس بالباطل حبكم الدين ، أما اآلخر نفرتض أنه يستطيع أنه إذا أ

استقرض أن يفي القرض الذي استقرضه يف املوعد الذي حدد له ، فهذا جيب عليه أن يستقرض هلذه املناسبة ، 

جيدون يف صندوقهم سيولة ، ألم يريدون ألنه مستطيع ، وحنن نعلم بالتجربة ، أن بعض األغنياء أحيانا ال 

دائما أن يشغلوا أمواهلم بالبضاعة فتبقى صناديقهم خاوية على عروشها ، فيقول أنا ما عندي وهو صادق ما 

عنده ، لكن هو غين ما عنده سيولة ، لكنه يستطيع أن يفي بعد يومني أو ثالثة ألنه يأخذ ويعطي ويأخذ 

بة إليه أنه ال جيد فهذا جيب عليه أن يستقرض خبالف األول  فهذا الذي يعجز ويعطي ، فهذا ليس عذرا بالنس

عن الوفاء ، هذا ال جيوز له ، أما الثاين جيب عليه ، هذا الثالث أوجب وأوجب ألنه غين يستطيع الوفاء بسهولة 

فعل بالعظام ؟ يف هناك ، هذا ما يتعلق بالنسبة لالستدانة من أجل العقيقة ، أيضا هذا سؤال يرد كثريا ، ماذا ن

قيل بأا ال تكسر ، وأنه يقدم إىل القابلة كذا وكذا ، هذا كالم ال قيمة له وال وزن له شرعا ، ألنه مل يأت يف 

ذلك وال حديث ضعيف ، ولذلك فالكالم ما مسعتم يف أول كالمي على قضية ماذا يفعل بالذبيحة هذه ، قلنا 

كلها حىت ولو كان غنيا ، خبالف األضحية ، األضحية ال بد من أن   يتصرف فيها كما يشاء إن شاء يأكلها

يتصدق منها بشيء دون حتديد كما يزعم البعض ثالثة أثالث ثلث يأكله يف العيد ، وثلث يتصدق به ، وثلث 

قال يدخره ، هذا التثليث ال أصل له ، وإمنا تقسيم ثالثة أقسام دون حتديد هذا وارد ، ألن الرسول عليه السالم 

، ما حدد ، فال بد من أن تأكل البد ) كنت يتكم عن ادخار حلوم األضاحي أال فكلوا وتصدقوا وادخروا ( 

من أن تأكل من هذه األضحية لينالك بركتها و النيب صلى اهللا عليه وسلم كما تعلمون مجيعا ، إن شاء اهللا ، ملا 

عليه السالم ، مث  وّكل عليا بأن يوزعها على الفقراء  حج حجة الوداع ، أهدى ثالثا وستني بدنة ، وحنرها بيده

واملساكني وأن يهيئ له من كل واحدة منها قطعة ويطبخ ذلك ليأكل من ذلك هو ماذا سيأكل الرسول عليه 

إنا أعطيناك (( السالم ؟ شيء رمسي صورة ، لكن لتحل بركة هذه الطاعة هللا عز وجل يف الذبح كما قال تعاىل 

فإذن العقيقة ختتلف عن األضحية من حيث أكلها  ))ربك وانحر إن شانئك هو األبتر الكوثر فصل ل

األضحية يأكل منها بدون حتديد نسبة املأكول هو الثلث بعينه ال ، يتصدق أيضا بدون حتديد ، وكلما أكثر من 

حتديد ، أما العقيقة  الصدقة كان خريا له ، يدخر أيضا منها ليتذكر هذه النعمة نعمة عيد األضحى ، بدون أيضا

فال شيء من هذا التقسيم املنصوص عليه يف احلديث الصحيح إطالقا ، كذلك والشيء بالشيء يذكر ، ال 

يشرتط يف العقيقة ما يشرتط يف األضحية من سن ومن سالمة من العيوب ، األمر يف العقيقة سعة ، ما يطلق 

رناء أو كانت مجاء أو كانت عضباء ، أو كانت سليمة كما عليه لفظة الشاة يف اللغة ، فهي جتزيء سواء كانت ق



  خلقها اهللا ، كل ذلك جيزئ وليس هناك سن معني كما هو الشأن يف األضحية وإيش أيضا أنت ذكرت ؟ 

  

  ومبن يبدأ من أوالده ...عن نفسه وعن  ... :السائل 

لق بوالده ، والوالد قضى حنبه وانتهى أما العق عن نفسه ، فهو سنة وليس واجبا ألن الواجب إمنا يتع :الشيخ 

أمره ، وربنا يعرف إن كان مقصرا أو ال لكن اتباعا للرسول عليه السالم ، حيث إنه ملا اختري عليه السالم 

واصطفاه ربه للنبوة والرسالة ذبح عن نفسه فينبغي على املسلم الذي يعلم أن أباه مل يذبح عنه أن يذبح هو عن 

  نفسه أي نعم

  أوالده :السائل 

أما يبدأ مبن ؟ فالصغري بالنسبة للكبري ، يعين األول فاألول األوجب فاألوجب ألن اهللا عز وجل كما  :الشيخ 

، فقد ال يستطيع أن يعق عن اجلميع ، وإمنا العق عن الولد األول هو  ))ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها (( قال 

ذلك أيضا يبدأ وينفذ ما كان غري متمكن فيه ، أما إذا كان األوجب ، فكما رزقه اهللا عز وجل أوال فأول ، ك

متمكنا ولكنه أمهل األمر فقد فاته الركب وال يستطيع التعويض ، شأن العقيقة يف هذه احليثية أو هذه القضية ، 

شأن كل الصلوات سواء كانت من الفرائض أو النوافل أا إذا أخرجت عن وقتها بدون عذر شرعي فال ميكن 

لف أن يتداركها كذلك الذي جيب عليه أن يعق بوجه من الوجه الوجوب الذي سبق ذكرها آنفا ، لكنه للمك

أمهل وقال فيما بعد نذبح ونعق هذا ال يستطيع ، أما الذي يعرف احلكم ومل يتيسر له القيام به بسبب أو أكثر 

حديثان ميكن تقوية أحدمها باآلخر ، من سبب فهذا حينما يتيسر له يذبح ، والذبح نصا يف اليوم السابع هناك 

بأنه يذبح يف الرابع عشر ، أو يف الواحد والعشرين وهذا أوسع ما جاء عن النيب صلى اهللا عليه وسلم فإذا تساهل 

متساهل باملبادرة إىل العق يف هذه األسابيع الثالثة فال ميكن بعد ذلك أن يقضي ما فاته ، ألن األمر موقوف  

ور فله حكم آخر ، وكل إنسان يدرس عذره ويأخذ حكمه ، وذا القدر كفاية واحلمد هللا رب كالصالة أما املعذ

  .العاملني 

  
  


